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Детальний контент, коментарі
Для всіх факультетів
Бакалаврський
Всі спеціальності
ОПП, для всіх програм
Психологія сприйняття та переробки інформації
3
18 г. – 9 лк, 10 г. – 5 пз, 6 г. – 3 конс, 56 г. – самостійна
робота (включаючи 4 г. - ДКР), вид контролю: залік
2-й рік, 3-й або 4-й семестр;
або
3-й рік, 5-й або 6-й семестр

9.

11. Компетентності, знання,
вміння, розуміння, якими
оволодіє здобувач вищої
освіти в процесі навчання

12. Результати навчання
здобувача вищої освіти

13. Система оцінювання
відповідно до кожного
завдання для складання
заліку

Дисципліна за вибором, містить змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Психологія сприйняття (Тема 1.
Сенсорно-перцептивні процеси. Тема 2. Увага. Тема 3.
Функціональна структура пам'яті).
Змістовий модуль 2. Психологія переробки інформації
(Тема 4. Мислення та творчість. Тема 5. Прийняття рішень).
Змістовий модуль 3. Інтелект. Моделювання пізнання в
системах штучного інтелекту (Тема 6. Інтелект. Тема 7.
Основні підходи до моделювання пізнання в системах
штучного інтелекту).
Знання особливостей когнітивних процесів (сенсорноперцептивні процеси, увага, пам'ять, мовлення, інтелект,
мислення, прийняття рішень) та основних підходів до
моделювання пізнання в системах штучного інтелекту.
Уміння ефективно працювати з інформацією. Володіння
основними правилами та прийомами запам’ятовування,
способами
підтримки
уваги,
методами
розвитку
креативності. Навички творчого мислення.
Здатність продемонструвати розуміння системи базових
понять щодо основних закономірностей отримання,
збереження та використання знань людиною й уміння
застосовувати їх для підвищення ефективності власної
інтелектуальної діяльності.
1. Продемонструвати знання тем практичних занять у
відповідях, виступах, обговоренні дискусійних питань та
вирішенні ситуаційних завдань.
2. Виконати 6 творчих завдань на практичних заняттях.
3. Виконати ДКР.
4. Пройти підсумкове тестування.
Оцінка за семестр Осем: (3-5)×6Пз + (3-5)×6ТвЗ + (12-

20)×1ДКР + (12-20)×1ПТест = (60-100) балів.
14. Якість освітнього процесу

15. Методичне забезпечення

- На кожному практичному занятті викладач здійснює
поточний контроль знань і оцінює підготовлені студентами
доповіді, їх виступи, активність у дискусії, уміння
формулювати і захищати свою позицію тощо.
- Отримані студентом оцінки на практичних заняттях
враховуються при визначенні підсумкової оцінки з даної
навчальної дисципліни.
- Участь студента у НДР (публікація тез доповідей та
участь у наукових конференціях) з тематики дисципліни,
входять у складову балів, які враховуються при
семестровому контролі.
- Семестровий контроль з дисципліни у формі заліку
оцінюється рейтинговою оцінкою, яка визначається як
кількість балів, отриманих студентами за виконання певних
видів поточного контролю протягом семестру.
- Студент, який пропустив заняття або отримав
незадовільну оцінку, має під час самостійної роботи
вивчити або доопрацювати матеріал заняття (за допомогою
методичних матеріалів з дисципліни) і відповідно розкладу
консультації відпрацювати тему заняття.
- Студент, який потребує додаткових роз’яснень викладача,
може звернутися за консультацією відповідно розкладу
консультацій.
- Під час навчання студент має дотримуватися принципів
академічної доброчесності (http://lib.nure.ua/plagiat
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